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Pozmeňujúci návrh 1
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Návrh uznesenia
Citácia 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv, a najmä na jeho zásady 2 
a 9,

– so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv, a najmä na jeho zásady 2, 
3 a 9,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor o 
odstránení všetkých foriem diskriminácie 
žien (CEDAW) z 18. decembra 19791a,
_________________
1a 
https://www.ohchr.org/documents/professi
onalinterest/cedaw.pdf 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Citácia 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na svoje uznesenie zo 
16. januára 2018 o ženách, rovnosti medzi 
ženami a mužmi a klimatickej 
spravodlivosti19,

vypúšťa sa

_________________
19 Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2018, s. 34.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Citácia 19 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. novembra 2018 o službách 
starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej 
rovnosti1a,
_________________
1a Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 80.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Citácia 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2019 o rodovej rovnosti a 
daňovej politike v EÚ22 ,

vypúšťa sa

_________________
22 Prijaté texty, P8_TA(2019)0014.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Citácia 22 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 18. decembra 2019 o verejnej 
diskriminácii a nenávistných prejavoch 
proti LGBTI osobám vrátane zón bez 
LGBTI23a,
_________________
23a Prijaté texty, P9_TA(2019)0101.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Citácia 25 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štúdiu s názvom 
„Rodové rozpočtovanie – presadzovanie 
rodového hľadiska v rámci rozpočtu EÚ a 
makroekonomickej politiky“ (Gender 
budgeting - Mainstreaming gender into 
the EU budget and macroeconomic policy 
framework), ktorú vypracoval Európsky 
inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE), 
uverejnenú v roku 2018,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
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Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Citácia 25 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
28. novembra 2019 o pristúpení EÚ k 
Istanbulskému dohovoru a ďalších 
opatreniach na boj proti rodovo 
motivovanému násiliu2a,
_________________
2a Prijaté texty, P9_TA(2019)0080.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Návrh uznesenia
Citácia 26 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu „Missing 
Entrepreneurs 2019: Policies for 
Inclusive Entrepreneurship report“, ktorú 
uverejnili OECD a Európska komisia 
10. decembra 2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Návrh uznesenia
Citácia 31 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na diskusný dokument 
Komisie 129 z 24. júla 2020 s názvom 
„Gender Smart Financing Investing In & 
With Women: Opportunities for Europe“,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Návrh uznesenia
Citácia 31 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 18. septembra 2020 s názvom Únia 
rovnosti: akčný plán EÚ proti rasizmu na 
roky 2020 – 2025 (COM(2020)0565),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula

Návrh uznesenia
Citácia 31 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 12. novembra 2020 s názvom Únia 
rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ 
osôb na roky 2020 – 2025 
(COM(2020)0698),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
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Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zásada rovnosti žien a 
mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by 
sa preto malo ako horizontálna zásada 
začleniť do všetkých činností a politík EÚ;

A. keďže zásada rovnosti žien a 
mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by 
sa preto malo ako horizontálna zásada 
začleniť do všetkých činností a politík, 
opatrení a akcií EÚ vrátane politiky 
súdržnosti; keďže v článku 7 nariadenia o 
spoločných ustanoveniach (EÚ) 
č. 1303/2013 na roky 2014 – 2020 sa 
ustanovuje, že sa počas prípravy a 
vykonávania programov, aj vo vzťahu k 
ich monitorovaniu, podávaniu správ a 
hodnoteniu, má zohľadňovať a 
podporovať rovnosť žien a mužov a 
začlenenie hľadiska rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zásada rovnosti žien 
a mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by 
sa preto malo ako horizontálna zásada 
začleniť do všetkých činností a politík 
EÚ;

A. keďže zásada rovnosti žien 
a mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 15
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zásada rovnosti žien a 
mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by 
sa preto malo ako horizontálna zásada 
začleniť do všetkých činností a politík EÚ;

A. keďže zásada rovnosti žien a 
mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by 
sa preto malo ako horizontálna zásada 
začleniť do všetkých činností a politík EÚ; 
keďže je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na 
riešenie rôznych foriem diskriminácie a 
nerovnosti, ktorým ženy čelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zásada rovnosti žien a 
mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by 
sa preto malo ako horizontálna zásada 
začleniť do všetkých činností a politík EÚ;

A. keďže zásada rovnosti žien a 
mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by 
sa preto malo ako horizontálna zásada 
začleniť do všetkých činností a politík EÚ 
a projektov financovaných EÚ;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 17
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zásada rovnosti žien a 
mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by 
sa preto malo ako horizontálna zásada 
začleniť do všetkých činností a politík EÚ;

A. keďže zásada rodovej rovnosti je 
základnou zásadou EÚ, ktorá je zakotvená 
v zmluvách a v Charte základných práv 
Európskej únie; keďže uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti by sa preto malo 
ako horizontálna zásada začleniť do 
všetkých činností, politík a programov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zásada rovnosti žien a 
mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by 
sa preto malo ako horizontálna zásada 
začleniť do všetkých činností a politík 
EÚ;

A. keďže zásada rovnosti žien a 
mužov je základnou zásadou EÚ, ktorá je 
zakotvená v zmluvách a v Charte 
základných práv Európskej únie; keďže 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti by 
sa preto vždy malo hodnotiť vo všetkých 
činnostiach a politikách Európskej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Rímska zmluva podpísaná v 
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roku 1957 už obsahovala zásadu rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu; keďže 
najnovšie údaje ukazujú, že rozdiel v 
odmeňovaní žien a mužov v Európskej 
únii je v priemere stále 16 %; keďže 
politika súdržnosti môže prispieť k 
umožneniu podmienok podporujúcich 
hospodársky a sociálny rozvoj, ktoré sú 
prospešné aj pre ďalšie zmenšovanie 
týchto rozdielov a pre začlenenie žien do 
trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. vzhľadom na článok 174 ZFEÚ 
„na podporu celkového harmonického 
rozvoja Únie rozvíja a uskutočňuje 
činnosti vedúce k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; Únia sa predovšetkým 
zameriava na znižovanie rozdielov medzi 
úrovňami rozvoja v jednotlivých 
regiónoch a zaostalosti v najviac 
znevýhodnených regiónoch“;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 21
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže politika súdržnosti rieši 
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rozdiely medzi rôznymi regiónmi a 
zaostávanie najviac znevýhodnených 
regiónov s cieľom dosiahnuť 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť, ktorej nevyhnutnou súčasťou 
je dosiahnutie rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže rodová rovnosť v EÚ sa 
horizontálne zlepšila na mnohé rozmery, 
dostupné ukazovatele stále poukazujú na 
veľké rodové rozdiely na trhu práce, v 
sociálno-ekonomickej a politickej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže politika súdržnosti je 
dôležitým politickým nástrojom na 
podporu rodovej rovnosti;

B. keďže podpora rodovej rovnosti je 
horizontálnym cieľom všetkých fondov 
politiky súdržnosti; európske štrukturálne 
a investičné fondy (EŠIF) sú veľmi 
dôležitým zdrojom na podporu členských 
štátov pri dosahovaní pokroku v oblasti 
rodovej rovnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže politika súdržnosti je 
dôležitým politickým nástrojom na 
podporu rodovej rovnosti;

B. keďže politika súdržnosti je 
dôležitým politickým nástrojom, ktorý 
potvrdil svoj význam a dosiahol pokrok 
v oblasti rovnosti medzi občanmi 
a územnou rovnováhou;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 25
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže politika súdržnosti je 
dôležitým politickým nástrojom na 
podporu rodovej rovnosti;

B. keďže politika súdržnosti je 
dôležitým nástrojom nielen na podporu 
rodovej rovnosti, ale aj na znižovanie 
rozdielov, ktoré postihujú skupiny, ktoré 
stále trpia diskrimináciou, vrátane tej, 
ktorá súvisí s ich sexuálnou orientáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže politika súdržnosti je B. keďže politika súdržnosti je nielen 
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dôležitým politickým nástrojom na 
podporu rodovej rovnosti;

nevyhnutná pre hospodársky rast a 
sociálnu súdržnosť, ale je aj dôležitým 
politickým nástrojom na podporu rodovej 
rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže politika súdržnosti je 
dôležitým politickým nástrojom na 
podporu rodovej rovnosti;

B. keďže politika súdržnosti je 
dôležitým politickým nástrojom na aktívnu 
a účinnú podporu dosiahnutia rodovej 
rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže politika súdržnosti je 
dôležitým politickým nástrojom na 
podporu rodovej rovnosti;

B. keďže politika súdržnosti je 
dôležitým politickým nástrojom na 
podporu rovnosti medzi mužmi a ženami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže podpora rodovej rovnosti je 
dôležitá z hľadiska znižovania 
regionálnych hospodárskych a sociálnych 
rozdielov a zabezpečenia dlhodobého 
a trvalo udržateľného rozvoja regiónov;

C. keďže rovnosť či už medzi mužmi 
a ženami, medzi územiami alebo 
generáciami je nevyhnutná z hľadiska 
znižovania regionálnych hospodárskych 
a sociálnych rozdielov a zabezpečenia 
dlhodobého a trvalo udržateľného rozvoja 
regiónov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 30
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže podpora rodovej rovnosti je 
dôležitá z hľadiska znižovania 
regionálnych hospodárskych a sociálnych 
rozdielov a zabezpečenia dlhodobého a 
trvalo udržateľného rozvoja regiónov;

C. keďže dosiahnutie rodovej rovnosti 
je predpokladom odstránenia 
regionálnych, hospodárskych a sociálnych 
rozdielov a zabezpečenia dlhodobého 
spravodlivého, inkluzívneho a trvalo 
udržateľného rozvoja EÚ, jej členských 
štátov a jej regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže podpora rodovej rovnosti je 
dôležitá z hľadiska znižovania 
regionálnych hospodárskych a sociálnych 
rozdielov a zabezpečenia dlhodobého a 
trvalo udržateľného rozvoja regiónov;

C. keďže podpora rodovej rovnosti je 
dôležitá z hľadiska znižovania miestnych a 
regionálnych hospodárskych a sociálnych 
rozdielov, ako aj zabezpečenia dlhodobého 
a trvalo udržateľného rozvoja regiónov;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 32
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže podpora rodovej rovnosti je 
dôležitá z hľadiska znižovania 
regionálnych hospodárskych a sociálnych 
rozdielov a zabezpečenia dlhodobého a 
trvalo udržateľného rozvoja regiónov;

C. keďže podpora rovnosti medzi 
mužmi a ženami je dôležitá z hľadiska 
znižovania regionálnych, hospodárskych a 
sociálnych rozdielov a zabezpečenia 
dlhodobého a trvalo udržateľného rozvoja 
regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže podpora rodovej rovnosti je 
dôležitá z hľadiska znižovania 
regionálnych hospodárskych a sociálnych 
rozdielov a zabezpečenia dlhodobého a 
trvalo udržateľného rozvoja regiónov;

C. keďže podpora rodovej rovnosti je 
kľúčom k znižovaniu regionálnych, 
hospodárskych a sociálnych rozdielov a 
zabezpečuje dlhodobý a trvalo udržateľný 
rozvoj regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže podľa inštitútu EIGE by 
účinné presadzovanie rodovej rovnosti 
malo silný, pozitívny sociálny a 
hospodársky vplyv vrátane zvýšenia HDP 
EÚ na obyvateľa o 6,1 % na 9,6 % do 
roku 2050, čo by do roku 2050 
predstavovalo 1,95 až 3,15 bilióna EUR, 
čo by pomohlo znížiť chudobu, a zvýšenia 
HDP členských štátov, ktorý by do roku 
2050 mohlo dosiahnuť až 12 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže začlenenie rodového 
hľadiska do prípravy, návrhu, 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia 
politík, regulačných opatrení a 
výdavkových programov prispieva 
k posilneniu rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže zapojenie miestnych a 
regionálnych orgánov, inštitúcií pre 

D. keďže Európsky dvor audítorov v 
súčasnosti posudzuje uplatňovanie 
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rodovú rovnosť a mimovládnych 
organizácií do dohôd o partnerstve a 
monitorovacích výborov je stále 
nedostatočné;

rodového hľadiska v európskom rozpočte; 
keďže táto audítorská správa, ktorá sa má 
zverejniť v prvom štvrťroku 2021, 
poskytne užitočné pohľady na to, ako 
vykonávať rodový rozmer v opatreniach 
politiky súdržnosti v rámci VFR na roky 
2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže zapojenie miestnych a 
regionálnych orgánov, inštitúcií pre 
rodovú rovnosť a mimovládnych 
organizácií do dohôd o partnerstve a 
monitorovacích výborov je stále 
nedostatočné;

D. keďže zapojenie miestnych a 
regionálnych orgánov do dohôd o 
partnerstve a monitorovacích výborov je 
stále nedostatočné;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže zapojenie miestnych a 
regionálnych orgánov, inštitúcií pre rodovú 
rovnosť a mimovládnych organizácií do 
dohôd o partnerstve a monitorovacích 
výborov je stále nedostatočné;

D. keďže zapojenie miestnych a 
regionálnych orgánov, inštitúcií pre rodovú 
rovnosť, univerzitných zariadení a 
mimovládnych organizácií do dohôd o 
partnerstve a monitorovacích výborov je 
stále nedostatočné;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 39
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže v programovom období 
2014 – 2020 boli hlavnými kľúčovými 
prvkami na podporu rodovej rovnosti 
prostredníctvom politiky súdržnosti okrem 
iného rozdiel medzi formálnymi 
vyhláseniami v partnerských dohodách a 
operačných programoch (OP) a 
skutočnou realizáciou, ako aj slabé 
politické záväzky v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže partnerské dohody a 
operačné programy uvádzajú, že 
dodržiavajú a podporujú zásady rovnosti 
príležitostí a nediskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže v programovom období 
2014 – 2020 sa otázky týkajúce sa rodovej 
rovnosti riešili najmä prostredníctvom 
operačných programov Európskeho 
sociálneho fondu (ESF); keďže počas 
toho istého obdobia prispel Európsky fond 
regionálneho rozvoja (EFRR) k podpore 
rodovej rovnosti veľmi obmedzeným 
spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže ženy predstavujú len 34,4 % 
samostatne zárobkovo činných osôb a 
30 % začínajúcich podnikateľov 
v Európskej únii a stále čelia ťažkostiam 
s prístupom k financovaniu; keďže 
politika súdržnosti zohráva kľúčovú 
úlohu pri riešení tejto medzery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Dd. keďže stále existujú digitálne 
rodové rozdiely, ktoré treba riešiť; keďže 
politika súdržnosti by mala pomôcť 
prekonať tieto rozdiely, ktoré často 
postihujú ženy, ktoré žijú vo vidieckych a 
odľahlých oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže údaje rozčlenené podľa 
pohlavia a prijatie vhodných výberových 
postupov sa považujú za užitočné na 
podporu rodovej rovnosti;

E. keďže štúdium a porovnanie 
rozčlenených údajov založených na 
spoľahlivých a overených zdrojoch 
a prijatie vhodných výberových postupov 
sa považujú za užitočné pri podporovaní 
odhaľovania možných nerovností 
a nespravodlivostí, na základe ktorých 
treba konať, a tiež pri vypracovávaní 
účinných politík na ochranu rovnosti práv 
a slobôd občanov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 45
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže údaje rozčlenené podľa 
pohlavia a prijatie vhodných výberových 
postupov sa považujú za užitočné na 
podporu rodovej rovnosti;

E. keďže údaje rozčlenené podľa 
pohlavia sa považujú za užitočné na 
spoznanie miestnej situácie v oblasti 
rodovej rovnosti a potrieb podpory 
Európskej únie v jednotlivých odvetviach 
alebo regiónoch;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže údaje rozčlenené podľa 
pohlavia a prijatie vhodných výberových 
postupov sa považujú za užitočné na 
podporu rodovej rovnosti;

E. keďže údaje rozčlenené podľa 
pohlavia a prijatie vhodných výberových 
postupov sa považujú za užitočné na 
podporu rovnosti medzi mužmi a ženami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže údaje rozčlenené podľa 
pohlavia a prijatie vhodných výberových 
postupov sa považujú za užitočné na 
podporu rodovej rovnosti;

E. keďže údaje rozčlenené podľa 
pohlavia a prijatie vhodných výberových 
postupov sa považujú za nevyhnutné na 
podporu rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže údaje rozčlenené podľa E. keďže prijatie vhodných 
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pohlavia a prijatie vhodných výberových 
postupov sa považujú za užitočné na 
podporu rodovej rovnosti;

výberových postupov sa považuje za 
užitočné na podporu rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže využívanie údajov 
rozčlenených podľa pohlavia a rodovo 
relevantných ukazovateľov má zásadný 
význam pre zlepšenie rozhodovacieho 
procesu a posúdenie výsledkov priamych a 
nepriamych opatrení politiky súdržnosti 
zameraných na znižovanie rodovej 
nerovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže chýba aj súdržnosť politík 
v oblasti rodovej rovnosti a keďže zatiaľ 
neexistuje jednotný systém, ktorým by sa 
zabezpečilo rovnaké chápanie 
a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
v inštitúciách EÚ;

vypúšťa sa

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 51
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže chýba aj súdržnosť politík v 
oblasti rodovej rovnosti a keďže zatiaľ 
neexistuje jednotný systém, ktorým by sa 
zabezpečilo rovnaké chápanie a 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v 
inštitúciách EÚ;

F. keďže chýba aj súdržnosť politík v 
oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami a 
keďže zatiaľ neexistuje jednotný systém, 
ktorým by sa zabezpečilo rovnaké chápanie 
a uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v 
inštitúciách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže účasť žien je stále 
obmedzená vo všetkých fázach cyklu 
politiky súdržnosti, najmä pri vývoji 
operačných programov, rozhodovacích 
procesoch a integrácii rodovej rovnosti 
do vykonávania vybraných projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže ženy a marginalizované 
skupiny sú viac vystavené chudobe, 
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nezamestnanosti, neistote pracovných 
miest, nerovným pracovným podmienkam 
a príležitostiam, nerovnováhe medzi 
pracovným a súkromným životom, 
fyzickému a psychickému násiliu a 
sociálnemu a hospodárskemu vylúčeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže predbežné štúdie naznačujú, 
že pandémia COVID-19 prehĺbila 
existujúce nerovnosti, pretože mala 
neprimeraný vplyv na ženy a 
marginalizované skupiny;

G. keďže úplný vplyv pandémie 
COVID-19 na hospodárstvo, 
zamestnanosť a sociálnu oblasť zatiaľ 
nie je známy; keďže predbežné štúdie 
naznačujú, že pandémia COVID-19 
prehĺbila existujúce nerovnosti medzi 
mužmi a ženami vrátane nárastu 
neplatenej opatrovateľskej práce a 
zvýšenia rodovo podmieneného násilia, 
keďže kríza v oblasti verejného zdravia 
mala neprimeraný vplyv na ženy a 
dievčatá, a najmä ženy a dievčatá z 
marginalizovaných skupín, čo by sa malo 
v politike súdržnosti zohľadniť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže predbežné štúdie naznačujú, 
že pandémia COVID-19 prehĺbila 

G. keďže predbežné štúdie naznačujú, 
že pandémia COVID-19 prehĺbila 
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existujúce nerovnosti, pretože mala 
neprimeraný vplyv na ženy a 
marginalizované skupiny;

existujúce nerovnosti, pretože mala 
neprimeraný vplyv na ženy, a to nielen 
preto, že často zastávajú neisté pracovné 
miesta, ale aj preto, že majú často 
väčšinové zastúpenie v odvetviach 
vystavených pandémii, ako sú vzdelávanie 
alebo zdravotníctvo;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže predbežné štúdie naznačujú, 
že pandémia COVID-19 prehĺbila 
existujúce nerovnosti, pretože mala 
neprimeraný vplyv na ženy a 
marginalizované skupiny;

G. keďže predbežné štúdie naznačujú, 
že pandémia COVID-19 prehĺbila 
existujúce nerovnosti a má neprimeraný 
vplyv na ženy a marginalizované skupiny 
najmä z hľadiska prepúšťania, 
nerovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom a domáceho násilia, 
čo by sa malo v politike súdržnosti 
zohľadniť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže predbežné štúdie naznačujú, 
že pandémia COVID-19 prehĺbila 
existujúce nerovnosti, pretože mala 
neprimeraný vplyv na ženy a 
marginalizované skupiny;

G. keďže predbežné štúdie naznačujú, 
že pandémia COVID-19 prehĺbila 
existujúce nerovnosti, ako nárast 
opatrovateľskej práce a rodovo 
podmienené násilie, pretože mala 
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neprimeraný vplyv na ženy a 
marginalizované skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže počas pandémie COVID-19 
sa znepokojivo zvýšil počet prípadov 
domáceho násilia páchaného na ženách a 
dievčatách; keďže tento jav ukázal 
potrebu inovačných riešení vrátane 
digitálnych riešení; keďže politika 
súdržnosti, konkrétne pripravovaný 
ESF+, môže v tejto súvislosti pomôcť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže fond EÚ na obnovu sa 
zameriava na hospodárske stimuly pre 
odvetvia s vysokým podielom 
zamestnanosti mužov, čo predstavuje 
riziko zvýšenia rodovej nerovnosti v 
zamestnaní;

H. keďže fond EÚ na obnovu sa 
zameriava na hospodárske stimuly pre 
odvetvia, ktoré zasiahla najmä následná 
zdravotnícka a hospodárska kríza, a preto 
má celkový vplyv na európsku spoločnosť 
dlhodobé následky na odbornú prípravu, 
zamestnateľňosť a budúcnosť tejto 
populácie; oceňuje rýchlu reakciu 
európskych inštitúcií a ochotu podporiť 
európsku spoločnosť;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 60
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže fond EÚ na obnovu sa 
zameriava na hospodárske stimuly pre 
odvetvia s vysokým podielom 
zamestnanosti mužov, čo predstavuje 
riziko zvýšenia rodovej nerovnosti v 
zamestnaní;

H. keďže fond EÚ na obnovu sa 
zameriava na hospodárske stimuly pre 
odvetvia, ktoré hlboko zasiahla kríza a 
ktoré sú zastúpené ženami aj mužmi, a 
preto by mu potenciálne mohlo hroziť 
zvýšenie nerovnosti medzi mužmi a ženami 
v zamestnaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže fond EÚ na obnovu sa 
zameriava na hospodárske stimuly pre 
odvetvia s vysokým podielom 
zamestnanosti mužov, čo predstavuje 
riziko zvýšenia rodovej nerovnosti v 
zamestnaní;

H. keďže ženy a muži nemajú 
rovnaké zdroje, potreby a preferencie a že 
mnohé politiky nie sú rodovo neutrálne, 
pričom často zohľadňujú mužskú 
perspektívu ako „normu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže v posledných desaťročiach 
sa v oblasti rovnosti mužov a žien dosiahli 
najväčšie pokroky v dejinách, to vďaka 
projektu týkajúceho sa práv a slobôd, na 
ktorom stojí Únia: naše liberálne 
demokracie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 63
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže malé a stredné podniky sú 
oporou regionálnych hospodárstiev, 
keďže podpora rovnosti, rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom, 
inkluzívneho zamestnávania a rovnakej 
odmeny umožní rodovú rovnosť v MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Daniel Buda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže účinné vykonávanie politík 
v oblasti rodovej rovnosti pomáha zvrátiť 
trendy vyľudňovania v konvergenčných 
regiónoch náchylných na tento jav;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 65
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže ženy a muži majú často 
odlišné skúsenosti so službami a 
infraštruktúrami a priority žien a mužov 
často nie sú rovnaké v prípade základných 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže ako európski občania 
musíme byť hrdí na dosiahnutie rovnosti 
práv a povinností, slobôd a príležitostí pre 
mužov a ženy, preto musíme tento úspešný 
model propagovať vo svete, predovšetkým 
tam, kde tieto nerovnosti, prenasledovanie 
žien len preto, že sú ženami a porušovanie 
ich práv pretrvávajú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 67
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Hb. keďže mnohé investície majú 
odlišný vplyv na ženy a mužov, a preto je 
potrebné uplatňovať na investície 
hľadisko rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hc. keďže berieme ohľad na úsilie, 
odvahu a vedúcu pozíciu priekopníčok 
a priekopníkov v boji za rovnosť; občania, 
ktorí pomohli vytvoriť európsky priestor 
práv a slobôd, kde žijeme a ktorí 
využívame;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 69
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hd. keďže význam toho, že ženy 
v súčasnosti zastávajú rôzne 
najvýznamnejšie vedúce pozície v politike 
a inštitúciách, je symbolom rovnosti 
príležitostí, ktorú sme v našej spoločnosti 
dosiahli, a ktorá odstraňuje úlohu ženy 
ako obete alebo tej menej dôležitej;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 70



PE662.029v01-00 32/90 AM\1220245SK.docx

SK

Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Úloha politiky súdržnosti pri podpore 
rodovej rovnosti v prospech sociálno-
ekonomického rastu a trvalo udržateľného 
rozvoja

Úloha politiky súdržnosti pri podpore 
rovnosti medzi mužmi a ženami v 
prospech sociálno-ekonomického rastu a 
trvalo udržateľného rozvoja

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti pri podpore rodovej rovnosti 
a stratégie EÚ pre rodovú rovnosť; 
pripomína, že všetky politické ciele si 
vyžadujú primerané zdroje určené na ich 
vykonávanie;

1. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti pri podpore rovnakých 
príležitostí medzi osobami a územiami 
a stratégie EÚ pre rodovú rovnosť; 
pripomína, že všetky politické ciele si 
vyžadujú primerané zdroje určené na ich 
vykonávanie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 72
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti pri podpore rodovej rovnosti a 
stratégie EÚ pre rodovú rovnosť; 
pripomína, že všetky politické ciele si 

1. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti pri podpore rodovej rovnosti a 
vykonávaní stratégie EÚ pre rodovú 
rovnosť; pripomína, že všetky politické 
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vyžadujú primerané zdroje určené na ich 
vykonávanie;

ciele si vyžadujú primerané a dostatočné 
zdroje určené na ich vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti pri podpore rodovej rovnosti a 
stratégie EÚ pre rodovú rovnosť; 
pripomína, že všetky politické ciele si 
vyžadujú primerané zdroje určené na ich 
vykonávanie;

1. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti a fondov EŠIF pri podpore 
rodovej rovnosti a stratégie EÚ pre rodovú 
rovnosť; pripomína, že všetky politické 
ciele si vyžadujú primerané zdroje určené 
na ich vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti pri podpore rodovej rovnosti a 
stratégie EÚ pre rodovú rovnosť; 
pripomína, že všetky politické ciele si 
vyžadujú primerané zdroje určené na ich 
vykonávanie;

1. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti pri podpore rodovej rovnosti a 
stratégie EÚ pre rodovú rovnosť; 
pripomína, že všetky politické ciele si 
vyžadujú primerané a trvalo udržateľné 
zdroje určené na ich vykonávanie;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 75
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
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Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti pri podpore rodovej rovnosti a 
stratégie EÚ pre rodovú rovnosť; 
pripomína, že všetky politické ciele si 
vyžadujú primerané zdroje určené na ich 
vykonávanie;

1. zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti pri podpore rovnosti medzi 
mužmi a ženami a stratégie EÚ pre rodovú 
rovnosť; pripomína, že všetky politické 
ciele si vyžadujú primerané zdroje určené 
na ich vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Daniel Buda

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
rodová rovnosť sa stále rieši najmä 
všeobecným spôsobom a obmedzuje sa na 
oblasti politiky Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), ako aj vo fáze analýzy a 
programovania, pričom je potrebná väčšia 
pozornosť vo fázach vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia;

2. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
rodová rovnosť sa stále rieši najmä 
všeobecným spôsobom a obmedzuje sa na 
oblasti politiky Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), ako aj vo fáze analýzy a 
programovania, pričom je potrebná väčšia 
pozornosť vo fázach vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; odporúča, 
aby členské štáty pri vypracúvaní a 
schvaľovaní operačných programov 
zohľadnili opatrenia v oblasti rodovej 
rovnosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 77
Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje pevné presvedčenie, že 2. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
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rodová rovnosť sa stále rieši najmä 
všeobecným spôsobom a obmedzuje sa na 
oblasti politiky Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), ako aj vo fáze analýzy a 
programovania, pričom je potrebná väčšia 
pozornosť vo fázach vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia;

rodová rovnosť sa stále rieši najmä 
všeobecným spôsobom a obmedzuje sa na 
oblasti politiky Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), ako aj vo fáze analýzy a 
programovania, pričom je potrebná väčšia 
pozornosť vo fázach vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia; pripomína, že 
pre každú fázu programovania sú 
potrebné strategické opatrenia na určenie 
prioritných oblastí, ktoré prispievajú k 
rodovej rovnosti a udržateľnému rozvoju;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
rodová rovnosť sa stále rieši najmä 
všeobecným spôsobom a obmedzuje sa na 
oblasti politiky Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), ako aj vo fáze analýzy a 
programovania, pričom je potrebná väčšia 
pozornosť vo fázach vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia;

2. domnieva sa, že rovnosť medzi 
mužmi a ženami sa stále rieši najmä 
všeobecným spôsobom vo fáze analýzy a 
programovania, pričom by sa jej mohla 
venovať väčšia pozornosť vo fázach 
vykonávania, monitorovania a hodnotenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
rodová rovnosť sa stále rieši najmä 

2. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
rodová rovnosť sa stále rieši najmä 
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všeobecným spôsobom a obmedzuje sa na 
oblasti politiky Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), ako aj vo fáze analýzy a 
programovania, pričom je potrebná väčšia 
pozornosť vo fázach vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia;

všeobecným spôsobom a obmedzuje sa na 
oblasti politiky Európskeho sociálneho 
fondu (ESF), ako aj vo fáze analýzy a 
programovania, pričom je potrebné 
pravidelne jej venovať väčšiu pozornosť 
vo fázach vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že pravidlá EÚ by 
mali byť napísané jasne a explicitne a mali 
by byť vo vzťahu k rodovej rovnosti 
záväzné;

3. je pevne presvedčený, že pravidlá 
EÚ by mali byť napísané jasne a explicitne 
a mali by sa zameriavať aj na posilnenie 
rovnosti medzi mužmi a ženami, kde sa to 
považuje za vhodné vo vzťahu k rovnosti 
medzi ženami a mužmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že pravidlá EÚ by 
mali byť napísané jasne a explicitne a mali 
by byť vo vzťahu k rodovej rovnosti 
záväzné;

3. domnieva sa, že pravidlá EÚ by 
mali byť napísané jasne a explicitne a mali 
by byť vo vzťahu k rodovej rovnosti 
záväzné; zdôrazňuje, že nedostatok 
vhodných zdrojov je hlavnou príčinou 
diskriminácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 82
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že pravidlá EÚ by 
mali byť napísané jasne a explicitne a mali 
by byť vo vzťahu k rodovej rovnosti 
záväzné;

3. domnieva sa, že pravidlá EÚ by 
mali byť napísané jasne, čím sa uľahčí ich 
uplatňovanie vždy v prospech občanov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 83
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že pravidlá EÚ by 
mali byť napísané jasne a explicitne a mali 
by byť vo vzťahu k rodovej rovnosti 
záväzné;

3. domnieva sa, že pravidlá EÚ by 
mali byť napísané jasne a explicitne a mali 
by byť vo vzťahu k rodovej rovnosti 
motivačné;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu silného 
politického záväzku týkajúceho sa 
významu rodovej rovnosti pre celé 
obyvateľstvo a pre hospodársky rast a 
územný rozvoj;

4. zdôrazňuje potrebu silného 
politického záväzku týkajúceho sa 
významu rodovej rovnosti pre celé 
obyvateľstvo a pre hospodársky rast a 
územný rozvoj; zdôrazňuje potrebu 
silnejšej stratégie EÚ na vyváženie 
pracovného a súkromného života v 
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záujme podpory rodovej rovnosti; 
domnieva sa, že dobrá rovnováha medzi 
pracovným a súkromným životom je 
nevyhnutná na zníženie tlaku na ženy 
počas dovolenky súvisiacej s rodinou, čím 
sa zníži nedostatok voľného času 
v dôsledku nerovnakého rozdelenia 
opatrovateľských povinností v osobnej 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu silného 
politického záväzku týkajúceho sa 
významu rodovej rovnosti pre celé 
obyvateľstvo a pre hospodársky rast a 
územný rozvoj;

4. zdôrazňuje potrebu silného 
politického záväzku týkajúceho sa 
významu rodovej rovnosti pre celé 
obyvateľstvo a pre spravodlivý, inkluzívny 
a udržateľný hospodársky rast a územný 
rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu silného 
politického záväzku týkajúceho sa 
významu rodovej rovnosti pre celé 
obyvateľstvo a pre hospodársky rast a 
územný rozvoj;

4. zdôrazňuje potrebu silného 
politického záväzku týkajúceho sa 
významu rovnosti medzi mužmi a ženami 
pre celé obyvateľstvo a pre hospodársky 
rast a územný rozvoj;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rodovej rovnosti vo verejnej 
diskusii a politickom programe na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni v politike 
súdržnosti po roku 2020;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 88
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rodovej rovnosti vo verejnej 
diskusii a politickom programe na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni v politike 
súdržnosti po roku 2020;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje poľutovanie nad 
znížením rodovej rovnosti vo verejnej 
diskusii a politickom programe na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni v politike 

5. domnieva sa, že reprezentatívnosť 
všetkých sociálnych skupín sa primerane 
prejavuje vo verejnej sfére, podľa 
možnosti by bolo potrebné v diskusii 
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súdržnosti po roku 2020; zdôrazniť zmiznutie starších ľudí, 
s ktorými sa nekonzultuje a nie sú ani 
primerane zastúpení vo veci dosahu 
verejnej politiky na ich každodenný život 
a žiada, aby sa to zohľadnilo v  politickom 
programe na úrovni EÚ a na vnútroštátnej 
úrovni v politike súdržnosti po roku 2020;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 90
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje význam 
koordinovaného rámca riadenia v oblasti 
rodovej rovnosti, vnútroštátnych 
usmernení a technickej podpory a 
prísnejšej kontroly na úrovni EÚ po prijatí 
operačných programov;

6. zdôrazňuje význam 
koordinovaného rámca riadenia medzi 
všetkými zapojenými správami, ako aj 
správcami, vnútroštátnymi usmerneniami 
a technickou podporou a prísnejšími 
kontrolami na úrovni EÚ po prijatí 
operačných programov; takisto vyzýva na 
zohľadnenie súvislosti s plánom obnovy 
pri rozvoji cieľov hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja národných plánov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 91
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje význam 
koordinovaného rámca riadenia v oblasti 
rodovej rovnosti, vnútroštátnych usmernení 
a technickej podpory a prísnejšej kontroly 
na úrovni EÚ po prijatí operačných 

6. zdôrazňuje význam 
koordinovaného rámca riadenia v oblasti 
rodovej rovnosti, vnútroštátnych usmernení 
a technickej podpory pre monitorovanie 
vplyvu na rodové hľadisko, dostupného 
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programov; v úradných jazykoch EÚ, ako aj prísnejšej 
kontroly na úrovni EÚ po prijatí 
operačných programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje význam 
koordinovaného rámca riadenia v oblasti 
rodovej rovnosti, vnútroštátnych usmernení 
a technickej podpory a prísnejšej kontroly 
na úrovni EÚ po prijatí operačných 
programov;

6. zdôrazňuje význam 
koordinovaného monitorovania v oblasti 
rodovej rovnosti, vnútroštátnych usmernení 
a technickej podpory, najmä na 
kompenzáciu dôsledkov pandémie 
COVID-19, pokiaľ ide o neisté pracovné 
miesta a činnosti, ktoré sú jej najviac 
vystavené;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 93
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje význam 
koordinovaného rámca riadenia v oblasti 
rodovej rovnosti, vnútroštátnych usmernení 
a technickej podpory a prísnejšej kontroly 
na úrovni EÚ po prijatí operačných 
programov;

6. zdôrazňuje význam 
koordinovaného rámca riadenia v oblasti 
rovnosti medzi mužmi a ženami, 
vnútroštátnych usmernení a technickej 
podpory na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
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Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že je potrebné 
investovať do sociálnej a hospodárskej 
ochrany žien v domácnosti, a to z dôvodu, 
že ženy preberajú väčšinu času 
zodpovednosť za starostlivosť o osobnú 
oblasť a nemajú žiadne práva na sociálnu 
ochranu podľa právnych predpisov 
mnohých členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzdvihuje nedostatočnú odbornú 
prípravu a budovanie kapacít riadiacich 
orgánov a implementujúcich partnerov, 
pokiaľ ide o rodový rozmer európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF), ako aj nedostatočné systémy 
monitorovania a hodnotenia zamerané na 
rodovú rovnosť;

7. domnieva sa, že je nevyhnutné 
posilnenie odbornej prípravy zručností 
a kapacít riadiacich orgánov 
a implementujúcich partnerov, pokiaľ ide 
o hodnotenie komparatívnych údajov 
o rovnosti európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF), ako aj 
nedostatočné systémy monitorovania 
a hodnotenia týkajúce sa správy 
a rozčlenenia užitočných údajov 
zameraných na odhalenie možných 
nerovností medzi občanmi;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 96
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
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Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzdvihuje nedostatočnú odbornú 
prípravu a budovanie kapacít riadiacich 
orgánov a implementujúcich partnerov, 
pokiaľ ide o rodový rozmer európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF), ako aj nedostatočné systémy 
monitorovania a hodnotenia zamerané na 
rodovú rovnosť;

7. poukazuje na nedostatočné 
systémy monitorovania a hodnotenia 
zamerané na rodovú rovnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 97
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzdvihuje nedostatočnú odbornú 
prípravu a budovanie kapacít riadiacich 
orgánov a implementujúcich partnerov, 
pokiaľ ide o rodový rozmer európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF), ako aj nedostatočné systémy 
monitorovania a hodnotenia zamerané na 
rodovú rovnosť;

7. považuje za nevyhnutné ďalší 
rozvoj odbornej prípravy a budovanie 
kapacít riadiacich orgánov a 
implementujúcich partnerov, pokiaľ ide o 
rodový rozmer európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF), ako aj 
potrebu koordinovaných stratégií 
monitorovania, zjednotenej metodiky a 
systémov hodnotenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzdvihuje nedostatočnú odbornú 
prípravu a budovanie kapacít riadiacich 

7. vyzdvihuje nedostatočné zapojenie 
riadiacich orgánov a implementujúcich 
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orgánov a implementujúcich partnerov, 
pokiaľ ide o rodový rozmer európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF), ako aj nedostatočné systémy 
monitorovania a hodnotenia zamerané na 
rodovú rovnosť;

partnerov do odbornej prípravy a 
budovania kapacít, pokiaľ ide o rodový 
rozmer európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (EŠIF), ako aj 
nedostatočné systémy monitorovania a 
hodnotenia zamerané na rodovú rovnosť;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 99
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje nedostatok záväznej 
stratégie rodovej rovnosti na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni a nedostatočné 
povedomie o prínosoch presadzovania 
rodovej rovnosti pre sociálno-ekonomický 
rast a trvalo udržateľný rozvoj;

8. zdôrazňuje nedostatočné 
povedomie o prínosoch presadzovania 
rodovej rovnosti pre sociálno-ekonomický 
rast a udržateľný rozvoj;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 100
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje nedostatok záväznej 
stratégie rodovej rovnosti na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni a nedostatočné 
povedomie o prínosoch presadzovania 
rodovej rovnosti pre sociálno-ekonomický 
rast a trvalo udržateľný rozvoj;

8. zdôrazňuje nedostatočné 
povedomie o prínosoch presadzovania 
rovnosti príležitostí pre ženy a mužov pre 
sociálno-ekonomický rast a trvalo 
udržateľný rozvoj;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 101
Daniel Buda

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje nedostatok záväznej 
stratégie rodovej rovnosti na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni a nedostatočné 
povedomie o prínosoch presadzovania 
rodovej rovnosti pre sociálno-ekonomický 
rast a trvalo udržateľný rozvoj;

8. zdôrazňuje potrebu stratégie 
rodovej rovnosti na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni a programov na 
zvyšovanie informovanosti o prínosoch 
presadzovania rodovej rovnosti pre 
sociálno-ekonomický rast a trvalo 
udržateľný rozvoj;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 102
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje nedostatok záväznej 
stratégie rodovej rovnosti na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni a nedostatočné 
povedomie o prínosoch presadzovania 
rodovej rovnosti pre sociálno-ekonomický 
rast a trvalo udržateľný rozvoj;

8. zdôrazňuje nedostatok povedomia o 
prínosoch presadzovania rovnosti medzi 
mužmi a ženami v záujme sociálno-
ekonomického rastu a trvalo 
udržateľného rozvoja na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. podporuje členské štáty, aby úzko 
koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 

9. podporuje členské štáty, aby úzko 
koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 
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regionálnymi orgánmi a partnermi z 
občianskej spoločnosti, najmä v rámci 
dohody o partnerstve a pri vypracúvaní 
zásady partnerstva, s cieľom zohľadniť 
výzvy súvisiace s účinnými politikami v 
oblasti rovnosti na miestnej a regionálnej 
úrovni;

regionálnymi orgánmi a partnermi z 
občianskej spoločnosti v rámci dohody o 
partnerstve a pri vypracúvaní zásady 
partnerstva, s cieľom zohľadniť výzvy 
súvisiace s účinnými politikami v oblasti 
rovnosti na miestnej a regionálnej úrovni; 
nabáda členské štáty, aby uskutočňovali 
kampane na podporu politík v oblasti 
rovnosti, najmä v oblasti zosúladenia 
pracovného a súkromného života, 
odstránenia rodových stereotypov pri 
výbere povolania a zlepšenia ekonomickej 
nezávislosti žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. podporuje členské štáty, aby úzko 
koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a partnermi z 
občianskej spoločnosti, najmä v rámci 
dohody o partnerstve a pri vypracúvaní 
zásady partnerstva, s cieľom zohľadniť 
výzvy súvisiace s účinnými politikami v 
oblasti rovnosti na miestnej a regionálnej 
úrovni;

9. podporuje členské štáty, aby úzko 
koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a partnermi z 
občianskej spoločnosti z kruhov univerzít 
a zamestnávateľov a odborových 
organizácií, najmä v rámci dohody o 
partnerstve a pri vypracúvaní zásady 
partnerstva, s cieľom zohľadniť výzvy 
súvisiace s účinnými politikami v oblasti 
rovnosti na miestnej a regionálnej úrovni;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 105
Daniel Buda

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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9. podporuje členské štáty, aby úzko 
koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a partnermi 
z občianskej spoločnosti, najmä v rámci 
dohody o partnerstve a pri vypracúvaní 
zásady partnerstva, s cieľom zohľadniť 
výzvy súvisiace s účinnými politikami v 
oblasti rovnosti na miestnej a regionálnej 
úrovni;

9. podporuje členské štáty, aby úzko 
koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a hospodárskymi 
partnermi a partnermi z občianskej 
spoločnosti, najmä v rámci dohody o 
partnerstve a pri vypracúvaní zásady 
partnerstva prierezovým spôsobom, s 
cieľom zohľadniť výzvy súvisiace s 
účinnými politikami v oblasti rovnosti na 
miestnej a regionálnej úrovni;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 106
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. podporuje členské štáty, aby úzko 
koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a partnermi z 
občianskej spoločnosti, najmä v rámci 
dohody o partnerstve a pri vypracúvaní 
zásady partnerstva, s cieľom zohľadniť 
výzvy súvisiace s účinnými politikami v 
oblasti rovnosti na miestnej a regionálnej 
úrovni;

9. podporuje členské štáty, aby úzko 
koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, najmä v rámci 
dohody o partnerstve a pri vypracúvaní 
zásady partnerstva, s cieľom zohľadniť 
výzvy súvisiace s účinnými politikami v 
oblasti rovnosti na miestnej a regionálnej 
úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 107
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. podporuje členské štáty, aby úzko 
koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a partnermi z 

9. vyzýva členské štáty, aby úzko 
koordinovali svoju činnosť s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a partnermi z 
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občianskej spoločnosti, najmä v rámci 
dohody o partnerstve a pri vypracúvaní 
zásady partnerstva, s cieľom zohľadniť 
výzvy súvisiace s účinnými politikami v 
oblasti rovnosti na miestnej a regionálnej 
úrovni;

občianskej spoločnosti, najmä v rámci 
dohody o partnerstve a pri vypracúvaní 
zásady partnerstva, s cieľom zohľadniť 
výzvy súvisiace s účinnými politikami v 
oblasti rovnosti na miestnej a regionálnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že zainteresovaným 
stranám programu a monitorovacím 
výborom stále chýbajú odborné znalosti o 
uplatňovaní rodového hľadiska v 
konkrétnych projektoch, najmä pri 
intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva 
sa, že na riešenie tohto problému chýbajú 
usmernenia, programy odbornej prípravy a 
konkrétne príklady osvedčených postupov;

10. domnieva sa, že zainteresovaným 
stranám programu a monitorovacím 
výborom stále chýbajú odborné znalosti o 
uplatňovaní rodového hľadiska v 
konkrétnych projektoch, najmä pri 
intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva 
sa, že na riešenie tohto problému chýbajú 
usmernenia, programy odbornej prípravy a 
konkrétne príklady osvedčených postupov; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje potenciál 
EFRR/KF na preklenutie rozdielov, 
ktorým ženy stále čelia, s osobitným 
dôrazom na podnikanie žien a digitálny 
sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že zainteresovaným 
stranám programu a monitorovacím 
výborom stále chýbajú odborné znalosti o 
uplatňovaní rodového hľadiska v 
konkrétnych projektoch, najmä pri 
intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva 
sa, že na riešenie tohto problému chýbajú 
usmernenia, programy odbornej prípravy a 
konkrétne príklady osvedčených postupov;

10. domnieva sa, že zainteresovaným 
stranám programu a monitorovacím 
výborom stále chýbajú odborné znalosti o 
uplatňovaní rodového hľadiska v 
konkrétnych projektoch, najmä pri 
intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva 
sa, že na riešenie tohto problému chýbajú 
usmernenia, programy odbornej prípravy a 
konkrétne príklady osvedčených postupov; 
poukazuje na potrebu zvýšiť 
informovanosť najmä o tom, že 
uplatňovanie rodového hľadiska si 
nevyžaduje kompromis, ale dopĺňa iné 
ciele projektu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že zainteresovaným 
stranám programu a monitorovacím 
výborom stále chýbajú odborné znalosti o 
uplatňovaní rodového hľadiska v 
konkrétnych projektoch, najmä pri 
intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva 
sa, že na riešenie tohto problému chýbajú 
usmernenia, programy odbornej prípravy 
a konkrétne príklady osvedčených 
postupov;

10. domnieva sa, že zainteresované 
strany programu a monitorovacie výbory 
by mali byť vybavené jasnejšími 
indikátormi účinnosti a efektívnosti 
programov podľa stanovených cieľov, 
najmä pri intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR);

Or. es

Pozmeňujúci návrh 111
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že zainteresovaným 
stranám programu a monitorovacím 
výborom stále chýbajú odborné znalosti o 
uplatňovaní rodového hľadiska v 
konkrétnych projektoch, najmä pri 
intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva 
sa, že na riešenie tohto problému chýbajú 
usmernenia, programy odbornej prípravy a 
konkrétne príklady osvedčených postupov;

10. domnieva sa, že zainteresovaným 
stranám programu a monitorovacím 
výborom stále chýbajú odborné znalosti o 
uplatňovaní rodového hľadiska v 
konkrétnych projektoch; domnieva sa, že 
na riešenie tohto problému chýbajú 
usmernenia, programy odbornej prípravy a 
konkrétne príklady osvedčených postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že zainteresovaným 
stranám programu a monitorovacím 
výborom stále chýbajú odborné znalosti o 
uplatňovaní rodového hľadiska v 
konkrétnych projektoch, najmä pri 
intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva 
sa, že na riešenie tohto problému chýbajú 
usmernenia, programy odbornej prípravy 
a konkrétne príklady osvedčených 
postupov;

10. domnieva sa, že zainteresované 
strany programu a monitorovacie výbory 
majú obmedzené odborné znalosti, pokiaľ 
ide o uplatňovanie rodového hľadiska v 
konkrétnych projektoch, najmä pri 
intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva 
sa, že objem usmernení, programov 
odbornej prípravy a konkrétnych 
príkladov osvedčených postupov na 
riešenie tohto problému je stále 
obmedzený;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 113
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
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Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že zainteresovaným 
stranám programu a monitorovacím 
výborom stále chýbajú odborné znalosti o 
uplatňovaní rodového hľadiska v 
konkrétnych projektoch, najmä pri 
intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva 
sa, že na riešenie tohto problému chýbajú 
usmernenia, programy odbornej prípravy a 
konkrétne príklady osvedčených postupov;

10. domnieva sa, že zainteresovaným 
stranám programu a monitorovacím 
výborom stále chýbajú odborné znalosti o 
uplatňovaní rovnosti medzi ženami a 
mužmi v konkrétnych projektoch, najmä 
pri intervenciách Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR); domnieva 
sa, že na riešenie tohto problému chýbajú 
usmernenia, programy odbornej prípravy a 
konkrétne príklady osvedčených postupov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že rozmer rodovej 
rovnosti by sa mohol podporiť 
podporovaním podnikania a riadenia žien 
a znižovaním rodových rozdielov v 
rozhodovacích pozíciách spoločností; 
naliehavo vyzýva Radu, aby dosiahla 
dohodu o smernici o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými 
riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze (smernica o ženách 
vo vrcholových orgánoch), keďže ide 
o veľmi dôležitý nástroj na dosiahnutie 
väčšej rodovej rovnováhy v hospodárskom 
rozhodovaní na najvyššej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Isabel Carvalhais
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Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje potrebu zvýšenia 
investícií na riešenie rovnakých 
príležitostí a antidiskriminačných 
stratégií, ako sú aktívne začleňovanie, boj 
proti všetkým formám diskriminácie, 
podpora rovnakého prístupu k cenovo 
dostupným, udržateľným a kvalitným 
službám a znižovanie miery predčasného 
ukončenia školskej dochádzky a 
zabránenie predčasnému ukončeniu 
školskej dochádzky; považuje za 
nevyhnutné zvýšenie investícií do podpory 
rovnakého prístupu k primárnemu, 
sekundárnemu a univerzitnému štúdiu a 
do stratégií celoživotného vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že všetky programy 
vykonávané v rámci politiky súdržnosti by 
mali zabezpečiť rodovú rovnosť počas ich 
prípravy, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia, ako aj rovnaké príležitosti pre 
všetkých bez diskriminácie na základe 
pohlavia alebo sexuálnej orientácie;

11. zdôrazňuje, že všetky programy 
vykonávané v rámci politiky súdržnosti by 
mali zabezpečiť rodovú rovnosť počas ich 
hodnotenia, prípravy, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia, ako aj 
rovnaké príležitosti pre všetkých bez 
diskriminácie na základe pohlavia alebo 
sexuálnej orientácie; zastáva názor, že 
zloženie expertných skupín v rôznych 
fázach cyklu politík by malo byť rodovo 
vyvážené;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 117
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že všetky programy 
vykonávané v rámci politiky súdržnosti by 
mali zabezpečiť rodovú rovnosť počas ich 
prípravy, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia, ako aj rovnaké príležitosti pre 
všetkých bez diskriminácie na základe 
pohlavia alebo sexuálnej orientácie;

11. domnieva sa, že kde je to 
primerané a bez toho, aby sa to dotýkalo 
ďalších zvyšných politických cieľov, 
všetky programy vykonávané v rámci 
politiky súdržnosti by mali zabezpečiť 
rovnosť medzi mužmi a ženami počas ich 
prípravy, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia, ako aj rovnaké príležitosti pre 
všetkých bez diskriminácie na základe 
pohlavia alebo sexuálnej orientácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že všetky programy 
vykonávané v rámci politiky súdržnosti by 
mali zabezpečiť rodovú rovnosť počas ich 
prípravy, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia, ako aj rovnaké príležitosti pre 
všetkých bez diskriminácie na základe 
pohlavia alebo sexuálnej orientácie;

11. domnieva sa, že všetky programy 
vykonávané v rámci politiky súdržnosti by 
mali zabezpečiť rodovú rovnosť počas ich 
prípravy, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia, ako aj rovnaké príležitosti pre 
všetkých bez diskriminácie na základe 
pohlavia alebo sexuálnej orientácie, a to aj 
prostredníctvom pozitívnych opatrení, keď 
je to potrebné a uplatniteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
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Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že všetky programy 
vykonávané v rámci politiky súdržnosti by 
mali zabezpečiť rodovú rovnosť počas ich 
prípravy, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia, ako aj rovnaké príležitosti pre 
všetkých bez diskriminácie na základe 
pohlavia alebo sexuálnej orientácie;

11. domnieva sa, že všetky programy 
vykonávané v rámci politiky súdržnosti by 
mali zabezpečiť rodovú rovnosť počas ich 
prípravy, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia, ako aj rovnaké príležitosti pre 
všetkých bez diskriminácie na základe 
pohlavia, rasového alebo etnického 
pôvodu, náboženstva alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo 
sexuálnej orientácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že všetky programy 
vykonávané v rámci politiky súdržnosti by 
mali zabezpečiť rodovú rovnosť počas ich 
prípravy, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia, ako aj rovnaké príležitosti pre 
všetkých bez diskriminácie na základe 
pohlavia alebo sexuálnej orientácie;

11. domnieva sa, že všetky programy 
vykonávané v rámci politiky súdržnosti by 
mali zohľadňovať rodovú rovnosť počas 
ich prípravy, monitorovania a hodnotenia, 
ako aj rovnaké príležitosti pre všetkých bez 
diskriminácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 121
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, členské štáty a ich 
príslušné orgány, aby pri rozhodovaní o 
financovaní programov alebo regiónov 
dodržiavali zásady právneho štátu vrátane 
zásady nediskriminácie a rešpektovania 
základných práv, následne monitorovali, 
vyšetrovali a prijímali vhodné opatrenia v 
prípadoch porušenia týchto zásad a 
zároveň vždy zabezpečovali ochranu 
konečných príjemcov; zdôrazňuje, že tzv. 
zóny bez LGBTI narušujú tieto zásady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Radu, aby urýchlene 
ukončila ratifikáciu Dohovoru o 
predchádzaní násiliu na ženách a o boji 
proti nemu v EÚ, žiada Komisiu, aby 
predložila právny akt na riešenie všetkých 
foriem rodovo motivovaného násilia a 
prijala potrebné kroky na zaradenie 
násilia na ženách do katalógu trestných 
činov uznaných EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že opatrenia zamerané 
na preklenutie rodových rozdielov v rámci 
politiky súdržnosti by mali mať prierezový 
prístup, ktorý zohľadní aj vek, rasu a 
zdravotné postihnutie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. domnieva sa, že príjemcovia 
politiky súdržnosti by nemali prijímať 
žiadnu diskriminačnú politiku, najmä 
pokiaľ ide o menšiny, ktoré ešte stále trpia 
diskrimináciou, ako je komunita LGBTI; 
nabáda na zamietnutie žiadostí 
potenciálnych príjemcov, a to aj od 
regionálnych alebo miestnych orgánov, 
ktoré prijali diskriminačné politiky proti 
členom komunity LGBTI, ako je 
napríklad vyhlásenie zón bez LGBT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. keďže tieto fondy by mali venovať 
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osobitnú pozornosť ženám žijúcim vo 
vidieckych regiónoch, regiónoch 
zasiahnutých zmenami v priemysle a 
regiónoch závažne a trvalo 
znevýhodnených prírodnými a 
demografickými podmienkami, ako sú 
regióny s veľmi nízkou hustotou 
obyvateľstva, ostrovné, cezhraničné a 
horské regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. poukazuje na potrebu zlepšenia 
súčinností medzi súdržnosťou, fondmi 
obnovy a inými existujúcimi programami 
s cieľom zlepšiť pracovné podmienky žien 
– a to i prostredníctvom boja proti 
rodovým rozdielom v odmeňovaní a 
neistému zamestnaniu, investovania do 
opatrovateľských zariadení, boja proti 
rodovo motivovanému násiliu a 
predchádzaniu tomuto násiliu a 
zabezpečenia prístupu k službám SRZP 
okrem iného;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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12. uznáva záťaž, ktorá sa kladie na 
ženy ako hlavné poskytovateľky 
starostlivosti vo formálnom a neformálnom 
prostredí, ako aj jej sociálnu hodnotu, 
najmä počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19; poukazuje preto na kľúčovú 
úlohu politiky súdržnosti pri 
zabezpečovaní investícií do služieb 
starostlivosti, zlepšovaní pracovných 
podmienok v tomto sektore a podpore 
prechodu na hospodárstvo v oblasti 
starostlivosti;

12. uznáva záťaž, ktorá sa kladie na 
ženy ako hlavné poskytovateľky 
starostlivosti vo formálnom a neformálnom 
prostredí, ako aj jej sociálnu hodnotu, 
najmä počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19; poukazuje preto na kľúčovú 
úlohu politiky súdržnosti pri 
zabezpečovaní investícií do služieb 
starostlivosti; vyzýva členské štáty, aby 
uprednostňovali finančné prostriedky 
dostupné v rámci politiky súdržnosti na 
poskytovanie starostlivosti s cieľom 
uspokojiť nielen rastúci dopyt po 
infraštruktúre v oblasti starostlivosti, ale 
aj účinne riešiť rodové rozdiely v 
zamestnaní, segregáciu trhu práce a v 
dôsledku toho zlepšovať pracovné 
podmienky v tomto sektore a podporiť 
prechod na hospodárstvo v oblasti 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva záťaž, ktorá sa kladie na 
ženy ako hlavné poskytovateľky 
starostlivosti vo formálnom a neformálnom 
prostredí, ako aj jej sociálnu hodnotu, 
najmä počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19; poukazuje preto na kľúčovú 
úlohu politiky súdržnosti pri 
zabezpečovaní investícií do služieb 
starostlivosti, zlepšovaní pracovných 
podmienok v tomto sektore a podpore 
prechodu na hospodárstvo v oblasti 
starostlivosti;

12. uznáva záťaž, ktorá sa kladie na 
ženy ako hlavné poskytovateľky 
starostlivosti vo formálnom a neformálnom 
prostredí, ako aj jej sociálnu hodnotu, 
najmä počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19; poukazuje preto na kľúčovú 
úlohu politiky súdržnosti pri 
zabezpečovaní primeraných investícií do 
služieb starostlivosti, zlepšovaní 
pracovných podmienok, boji proti 
neformálnemu zamestnávaniu a neistej 
práci a vytvorení nových vysoko 
kvalitných pracovných miest v tomto 
sektore, ako aj pri podpore prechodu na 
hospodárstvo v oblasti starostlivosti, ktoré 
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je dostupné pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva záťaž, ktorá sa kladie na 
ženy ako hlavné poskytovateľky 
starostlivosti vo formálnom a neformálnom 
prostredí, ako aj jej sociálnu hodnotu, 
najmä počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19; poukazuje preto na kľúčovú 
úlohu politiky súdržnosti pri 
zabezpečovaní investícií do služieb 
starostlivosti, zlepšovaní pracovných 
podmienok v tomto sektore a podpore 
prechodu na hospodárstvo v oblasti 
starostlivosti;

12. uznáva záťaž, ktorá sa kladie na 
ženy ako hlavné poskytovateľky 
starostlivosti vo formálnom a neformálnom 
prostredí, ako aj jej sociálnu hodnotu, 
najmä počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19; keďže 80 % všetkej 
starostlivosti poskytovanej v celej EÚ 
poskytujú (neplatení) neformálni 
opatrovatelia, z ktorých 75 % tvoria ženy; 
poukazuje preto na kľúčovú úlohu politiky 
súdržnosti pri zabezpečovaní investícií do 
služieb starostlivosti, zlepšovaní 
pracovných podmienok v tomto sektore a 
podpore prechodu na hospodárstvo 
v oblasti starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. uznáva záťaž, ktorá sa kladie na 
ženy ako hlavné poskytovateľky 
starostlivosti vo formálnom a neformálnom 
prostredí, ako aj jej sociálnu hodnotu, 
najmä počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19; poukazuje preto na kľúčovú 

12. uznáva záťaž, ktorá sa kladie na 
poskytovateľov starostlivosti vo 
formálnom a neformálnom prostredí, ako 
aj jej sociálnu hodnotu, najmä počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; 
poukazuje preto na kľúčovú úlohu politiky 
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úlohu politiky súdržnosti pri 
zabezpečovaní investícií do služieb 
starostlivosti, zlepšovaní pracovných 
podmienok v tomto sektore a podpore 
prechodu na hospodárstvo v oblasti 
starostlivosti;

súdržnosti pri zabezpečovaní investícií do 
služieb starostlivosti, zlepšovaní 
pracovných podmienok v tomto sektore a 
podpore prechodu na hospodárstvo v 
oblasti lepšej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. poukazuje na príslušnú úlohu 
kohéznych fondov pri zaisťovaní investícií 
do opatrovateľských služieb; žiada 
Komisiu, aby navrhla dohodu o 
starostlivosti pre Európu zameranú na 
podporu prechodu na hospodárstvo v 
oblasti starostlivosti, v ktorom by politika 
súdržnosti mala zohrávať zásadnú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. zdôrazňuje skutočnosť, že 
nespočetné množstvo žien čelí výzvam 
v súvislosti s pandémiou COVID-19 
vrátane zákazu vychádzania s cieľom 
obmedziť koronavírus, čo viedlo k 
zhoršeniu v správach o domácom násilí; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
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vyčlenili finančné prostriedky v rámci 
politiky súdržnosti na vytvorenie plánov 
na riešenie globálneho nárastu rodovo 
motivovaného násilia, ktorý môže byť 
vyvolaný prírodnými katastrofami a 
pandémiami; konštatuje, že v mnohých 
krajinách EÚ pandémia odhalila vážne 
nedostatky v systémoch podpory pre obete 
rodovo motivovaného násilia; v množstve 
finančných prostriedkov a kvalite služieb 
poskytovaných ženám a deťom, ktoré sú 
vystavené rodovo motivovanému násiliu, 
existujú veľké regionálne, vnútroštátne a 
miestne rozdiely, ktoré zahŕňajú aj 
fyzické, sexuálne, psychologické a 
hospodárske násilie; cieľom politiky 
súdržnosti by malo byť odstránenie 
takýchto nerovností v prístupe k službám, 
ktoré zaručujú základné ľudské práva 
žien a detí trpiacich rodovo motivovaným 
násilím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. zdôrazňuje, že medzi mnohými 
nerovnosťami, ktoré odhalila pandémia 
COVID-19, je digitálna priepasť 
závažnou nerovnosťou, ktorá postihuje 
najmä menej rozvinuté regióny, ženy, 
starších ľudí a ľudí žijúcich v 
najvzdialenejších regiónoch a vo 
vidieckych, odľahlých a vyľudnených 
oblastiach; sú potrebné väčšie investície 
do digitalizácie, digitálnych inovácií a 
digitálnej pripojiteľnosti, ktoré umožnia 
spravodlivý a rovnaký prechod k väčšiemu 
digitálnemu hospodárstvu a digitálnemu 
online systému vzdelávania prístupnému 
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všetkým občanom, najmä 
najzraniteľnejším osobám v spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
musí podporovať rovnaký prístup žien k 
odbornej príprave s cieľom preklenúť 
digitálnu rodovú priepasť a podporovať 
ekologickú a digitálnu transformáciu;

13. uznáva, že inovácia je kľúčovým 
prvkom na podporu rastu a zamestnanosti 
v Európe a že prispôsobené stratégie môžu 
každému regiónu umožniť identifikovať a 
rozvíjať vlastné konkurenčné výhody; 
zdôrazňuje, že politika súdržnosti musí 
podporovať rovnaký prístup žien k 
odbornej príprave s cieľom preklenúť 
digitálnu rodovú priepasť a podporovať 
ekologickú a digitálnu transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
musí podporovať rovnaký prístup žien k 
odbornej príprave s cieľom preklenúť 
digitálnu rodovú priepasť a podporovať 
ekologickú a digitálnu transformáciu;

13. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
musí podporovať rovnaký prístup žien k 
odbornej príprave s cieľom preklenúť 
digitálnu rodovú priepasť a podporovať 
ekologickú a digitálnu transformáciu; 
napríklad zvýšením podielu absolventiek 
v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a 
matematiky, ako aj ich zapojením 
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do odvetví, ktoré majú zásadný význam 
pre environmentálny prechod, ako je 
napríklad energetická transformácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
musí podporovať rovnaký prístup žien k 
odbornej príprave s cieľom preklenúť 
digitálnu rodovú priepasť a podporovať 
ekologickú a digitálnu transformáciu;

13. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
musí podporovať rovnaký prístup žien k 
odbornej príprave, vykonávať pozitívne 
opatrenia s cieľom preklenúť digitálnu 
rodovú priepasť a podporovať ekologickú a 
digitálnu transformáciu a pritom chrániť 
pracovníkov, ktorých sa tieto prechody 
budú týkať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
musí podporovať rovnaký prístup žien k 
odbornej príprave s cieľom preklenúť 
digitálnu rodovú priepasť a podporovať 
ekologickú a digitálnu transformáciu;

13. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
musí podporovať rovnaký prístup žien aj 
mužov k odbornej príprave s cieľom 
preklenúť rodovú priepasť a podporovať 
spravodlivú, ekologickú a digitálnu 
transformáciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 138
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
musí podporovať rovnaký prístup žien k 
odbornej príprave s cieľom preklenúť 
digitálnu rodovú priepasť a podporovať 
ekologickú a digitálnu transformáciu;

13. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
musí podporovať rovnaký prístup žien k 
odbornej príprave a zamestnaniu s cieľom 
preklenúť digitálnu rodovú priepasť a 
podporovať ekologickú a digitálnu 
transformáciu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 139
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky 
súdržnosti pri investovaní do kvalitných 
verejných služieb, a to tak v boji proti 
rodovým rozdielom, ako aj pri budovaní 
sociálnej odolnosti a riešení 
hospodárskych, sociálnych a zdravotných 
kríz;

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky 
súdržnosti pri investovaní do kvalitných 
verejných služieb a sociálnej 
infraštruktúry, a to tak v boji proti 
rodovým rozdielom, ako aj pri budovaní 
sociálnej odolnosti a riešení 
hospodárskych, sociálnych a zdravotných 
kríz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Isabel Benjumea Benjumea, Mircea-Gheorghe Hava, Daniel Buda, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky 
súdržnosti pri investovaní do kvalitných 
verejných služieb, a to tak v boji proti 
rodovým rozdielom, ako aj pri budovaní 
sociálnej odolnosti a riešení 
hospodárskych, sociálnych a zdravotných 
kríz;

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky 
súdržnosti pri investovaní do kvalitných 
verejných služieb, a to tak v boji proti 
rôznym rozdielom, ktoré môžu existovať, 
ako aj pri budovaní sociálnej odolnosti a 
riešení hospodárskych, sociálnych a 
zdravotných kríz;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 141
Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky 
súdržnosti pri investovaní do kvalitných 
verejných služieb, a to tak v boji proti 
rodovým rozdielom, ako aj pri budovaní 
sociálnej odolnosti a riešení 
hospodárskych, sociálnych a zdravotných 
kríz;

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky 
súdržnosti pri investovaní do kvalitných 
verejných služieb vrátane zdravotnej 
starostlivosti, a to tak v boji proti rodovým 
rozdielom, ako aj pri budovaní sociálnej 
odolnosti a riešení hospodárskych, 
sociálnych a zdravotných kríz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky 
súdržnosti pri investovaní do kvalitných 
verejných služieb, a to tak v boji proti 
rodovým rozdielom, ako aj pri budovaní 
sociálnej odolnosti a riešení 
hospodárskych, sociálnych a zdravotných 
kríz;

14. zdôrazňuje kľúčovú úlohu politiky 
súdržnosti pri investovaní do kvalitných 
verejných služieb, a to tak v boji proti 
rozdielom medzi mužmi a ženami, ako aj 
pri budovaní sociálnej odolnosti a riešení 
hospodárskych, sociálnych a zdravotných 
kríz;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že cieľom politiky 
súdržnosti je harmonický rozvoj regiónov 
vďaka cieľu hospodárskej konvergencie 
a tým prispieva k blahu občanov; rozumie, 
že realita európskych občanov závisí od 
rôznych súvislostí, v ktorých sa rozvíjajú 
a uprednostňovanie niektorých skupín 
pred ostatnými, môže viesť k vytvoreniu 
nežiaducich účinkov a novým 
diskrimináciám;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 144
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje úlohu miest a regiónov, 
ktoré sú už dlho v popredí úsilia o 
dosiahnutie rodovej rovnosti; ako aj 
európske iniciatívy na rozvoj miest, ako je 
Lipská charta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk
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Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Rodová rovnosť v politike súdržnosti po 
roku 2020

Rovnosť medzi mužmi a ženami v politike 
súdržnosti po roku 2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na pevný politický záväzok 
k rodovej rovnosti na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni s cieľom zvýšiť 
pozornosť, ktorú vnútroštátne a miestne 
zainteresované strany venujú rodovej 
rovnosti, jednak z hľadiska ľudských 
práv, jednak ako kľúčového faktora 
sociálno-ekonomického rozvoja, a 
podporovať ďalšie záväzky v tejto oblasti;

15. vyzýva na pevný politický záväzok 
k rodovej rovnosti na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni s cieľom zvýšiť 
pozornosť, ktorú vnútroštátne a miestne 
zainteresované strany venujú posilneniu 
neistých pracovných miest alebo slabo 
platených pracovných miest, ktoré však 
majú veľkú sociálnu hodnotu a väčšinou 
ich zastávajú ženy; zdôrazňuje potrebu 
pevného politického záväzku týkajúceho 
sa obrany rodovej rovnosti z hľadiska 
práva, ako aj podpory ďalších záväzkov v 
tejto oblasti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 147
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na pevný politický záväzok 
k rodovej rovnosti na úrovni EÚ a na 

15. vyzýva na pevný politický záväzok 
k rodovej rovnosti na úrovni EÚ na 
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vnútroštátnej úrovni s cieľom zvýšiť 
pozornosť, ktorú vnútroštátne a miestne 
zainteresované strany venujú rodovej 
rovnosti, jednak z hľadiska ľudských práv, 
jednak ako kľúčového faktora sociálno-
ekonomického rozvoja, a podporovať 
ďalšie záväzky v tejto oblasti;

vnútroštátnej a regionálnej úrovni s 
cieľom zvýšiť pozornosť, ktorú 
vnútroštátne, regionálne a miestne 
zainteresované strany venujú rodovej 
rovnosti, jednak z hľadiska ľudských práv, 
jednak ako kľúčového faktora sociálno-
ekonomického rozvoja, a podporovať 
ďalšie záväzky v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. vyzýva na pevný politický záväzok 
k rodovej rovnosti na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni s cieľom zvýšiť 
pozornosť, ktorú vnútroštátne a miestne 
zainteresované strany venujú rodovej 
rovnosti, jednak z hľadiska ľudských práv, 
jednak ako kľúčového faktora sociálno-
ekonomického rozvoja, a podporovať 
ďalšie záväzky v tejto oblasti;

15. vyzýva na pevný politický záväzok 
k rovnosti medzi mužmi a ženami na 
úrovni EÚ s cieľom zvýšiť pozornosť, 
ktorú vnútroštátne a miestne 
zainteresované strany venujú aspektu 
rovnosti, jednak z hľadiska ľudských práv, 
jednak ako kľúčového faktora sociálno-
ekonomického rozvoja, a podporovať 
ďalšie záväzky v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. víta, že jednou z horizontálnych 
priorít nového viacročného finančného 
rámca je rodová rovnosť a uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti; zdôrazňuje, že 
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monitorovanie programov by sa nemalo 
zameriavať len na meranie príslušných 
výdavkov, ale čo je ešte dôležitejšie, 
na posúdenie výsledku rozpočtu EÚ 
na zlepšenie rodovej rovnosti, čo 
presahuje rámec samotného merania 
toho, ako sa sumy vyčleňujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. poukazuje na príležitosť stratégií 
udržateľného integrovaného mestského a 
územného rozvoja prijatých miestnymi a 
regionálnymi vládami v súlade 
s Agendou 2030, pričom pri navrhovaní 
politík na miestnej a regionálnej úrovni sa 
riešia všetky rozmery trvalo udržateľného 
rozvoja vrátane cieľa udržateľného 
rozvoja č. 5;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. víta úlohu Európskeho inštitútu 
pre rodovú rovnosť (EIGE) pri podpore 
rodovej rovnosti a boji proti diskriminácii 
na základe pohlavia; zdôrazňuje svoj 
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pozitívny príspevok k uplatňovaniu 
hľadiska rodovej rovnosti, a to aj v oblasti 
politiky súdržnosti; žiada primerané 
financovanie tohto orgánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. výzva na zavedenie povinných 
požiadaviek na ciele v oblasti rodovej 
rovnosti vo všetkých operačných 
programoch po roku 2020 s osobitnými a 
interdisciplinárnymi opatreniami, ktoré sa 
majú premietnuť do všetkých operácií;

16. vyzýva na zavedenie povinných 
požiadaviek na ciele v oblasti rodovej 
rovnosti vo všetkých operačných 
programoch po roku 2020 s osobitnými a 
interdisciplinárnymi opatreniami, ktoré sa 
majú premietnuť do všetkých operácií; 
okrem toho by sa počas vykonávania 
operačných programov mali zohľadňovať 
a podporovať rovnosť medzi mužmi a 
ženami, uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti a začlenenie rodového hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. výzva na zavedenie povinných 
požiadaviek na ciele v oblasti rodovej 
rovnosti vo všetkých operačných 
programoch po roku 2020 s osobitnými a 
interdisciplinárnymi opatreniami, ktoré sa 
majú premietnuť do všetkých operácií;

16. vyzýva na zavedenie povinných 
požiadaviek na ciele v oblasti rodovej 
rovnosti vo všetkých operačných 
programoch po roku 2020 s osobitnými a 
interdisciplinárnymi opatreniami, ktoré sa 
majú premietnuť do všetkých 
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operácií; požaduje osobitné povinnosti a 
záväzné usmernenia vrátane pozitívnych 
opatrení, keď je to potrebné a 
uplatniteľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. výzva na zavedenie povinných 
požiadaviek na ciele v oblasti rodovej 
rovnosti vo všetkých operačných 
programoch po roku 2020 s osobitnými a 
interdisciplinárnymi opatreniami, ktoré sa 
majú premietnuť do všetkých operácií;

16. vyzýva na zavedenie motivačných 
hodnotiacich kritérií týkajúcich sa cieľov 
v oblasti rodovej rovnosti vo všetkých 
operačných programoch po roku 2020;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 155
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. výzva na zavedenie povinných 
požiadaviek na ciele v oblasti rodovej 
rovnosti vo všetkých operačných 
programoch po roku 2020 s osobitnými 
a interdisciplinárnymi opatreniami, ktoré sa 
majú premietnuť do všetkých operácií;

16. vyzývajú, aby sa naďalej 
zohľadňovali ciele v oblasti rovnosti 
a zvýšeného počtu príležitostí vo všetkých 
operačných programoch po roku 2020 
s osobitnými a interdisciplinárnymi 
opatreniami, ktoré sa majú premietnuť do 
všetkých operácií;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 156
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Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. výzva na zavedenie povinných 
požiadaviek na ciele v oblasti rodovej 
rovnosti vo všetkých operačných 
programoch po roku 2020 s osobitnými a 
interdisciplinárnymi opatreniami, ktoré sa 
majú premietnuť do všetkých operácií;

16. domnieva sa, že v rôznych 
operačných programoch na obdobie po 
roku 2020 by bolo možné uviesť 
nezáväzné požiadavky na ciele v oblasti 
rovnosti medzi mužmi a ženami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. opakuje svoje stanovisko, že 
Komisia by mala monitorovať využívanie 
všetkých tokov financovania EÚ vrátane 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a využívať pravidelné dialógy s 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi s cieľom pripomenúť 
zainteresovaným stranám ich záväzok 
k nediskriminácii, a že takéto finančné 
prostriedky nesmú byť za žiadnych 
okolností používané na diskriminačné 
účely; v tejto súvislosti víta rozhodnutie 
Komisie zamietnuť šesť žiadostí o 
partnerstvo miest, do ktorých boli 
zapojené poľské orgány, ktoré prijali 
uznesenia o zónach bez LGBTI; vyzýva 
Komisiu, aby naďalej prijímala konkrétne 
opatrenia na riešenie porušení 
antidiskriminačných pravidiel;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 158
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. žiada, aby sa časť finančných 
prostriedkov v rámci politiky súdržnosti 
venovala podpore žien v chudobe, žien 
ohrozených chudobou, slobodných 
matiek, žien so zdravotným postihnutím a 
žien, ktoré sú obeťami násilia; vyzýva 
členské štáty a ich príslušné orgány, aby 
realizovali takéto programy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať národnú stratégiu rodovej 
rovnosti na podporu intervencií politiky 
súdržnosti;

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať národnú stratégiu rodovej 
rovnosti na podporu intervencií politiky 
súdržnosti s cieľom zlepšiť jej účinnosť a 
pridanú hodnotu vo vzťahu k rodovej 
rovnosti; vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali záväzné vnútroštátne stratégie 
pre rodovú rovnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať národnú stratégiu rodovej 
rovnosti na podporu intervencií politiky 
súdržnosti;

17. podporuje, aby pri slobodnom 
vykonávaní svojich právomocí mohol 
každý členský štát  vypracovať národnú 
stratégiu rovnosti, ktorú je možné 
zohľadniť pri intervenciách politiky 
súdržnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 161
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať národnú stratégiu rodovej 
rovnosti na podporu intervencií politiky 
súdržnosti;

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať záväznú národnú stratégiu 
rodovej rovnosti na podporu intervencií 
politiky súdržnosti a ich účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Mathilde Androuët

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať národnú stratégiu rodovej 
rovnosti na podporu intervencií politiky 
súdržnosti;

17. podnecuje členské štáty, aby 
vykonali hodnotenia ex ante a vypracovali 
národnú stratégiu rodovej rovnosti na 
podporu intervencií politiky súdržnosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 163
Isabel Carvalhais

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať národnú stratégiu rodovej 
rovnosti na podporu intervencií politiky 
súdržnosti;

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať európsku, národnú, 
regionálnu a miestnu stratégiu rodovej 
rovnosti na podporu intervencií politiky 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať národnú stratégiu rodovej 
rovnosti na podporu intervencií politiky 
súdržnosti;

17. rozhodne podporuje požiadavku, 
aby mal každý členský štát národnú 
stratégiu rodovej rovnosti na podporu 
intervencií politiky súdržnosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 165
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať národnú stratégiu rodovej 
rovnosti na podporu intervencií politiky 
súdržnosti;

17. rozhodne podporuje požiadavku ex 
ante vypracovať stratégiu rodovej rovnosti 
na podporu intervencií politiky súdržnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje význam partnerstiev s 
orgánmi pre rodovú rovnosť a ich 
zapojenie do všetkých fáz programu; 
domnieva sa, že všetky orgány vytvorené v 
oblasti politiky súdržnosti by mali byť 
rodovo vyvážené;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 167
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje význam partnerstiev s 
orgánmi pre rodovú rovnosť a ich 
zapojenie do všetkých fáz programu; 
domnieva sa, že všetky orgány vytvorené v 
oblasti politiky súdržnosti by mali byť 
rodovo vyvážené;

18. zdôrazňuje význam partnerstiev s 
orgánmi pre rodovú rovnosť a ich 
zapojenia do všetkých fáz programu 
s cieľom zabezpečiť lepšie zosúladenie 
medzi vykonanými opatreniami a 
potrebami žien konsolidáciou 
inštitucionálneho rámca a posilnením 
koordinačných a podporných orgánov pre 
rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach 
politiky; domnieva sa preto, že všetky 
orgány vytvorené v oblasti politiky 
súdržnosti by mali byť rodovo vyvážené;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 168
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje význam partnerstiev s 
orgánmi pre rodovú rovnosť a ich 
zapojenie do všetkých fáz programu; 
domnieva sa, že všetky orgány vytvorené v 
oblasti politiky súdržnosti by mali byť 
rodovo vyvážené;

18. zdôrazňuje význam partnerstiev s 
orgánmi pre rodovú rovnosť a dôrazne 
podporuje zapojenie týchto organizácií do 
všetkých fáz programu s cieľom 
zabezpečiť lepšie zosúladenie medzi 
vykonanými opatreniami a potrebami žien 
aj mužov prostredníctvom konsolidácie 
inštitucionálneho rámca a posilnenia 
koordinácie rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje význam partnerstiev s 
orgánmi pre rodovú rovnosť a ich 
zapojenie do všetkých fáz programu; 
domnieva sa, že všetky orgány vytvorené v 
oblasti politiky súdržnosti by mali byť 
rodovo vyvážené;

18. zdôrazňuje význam spolupráce 
občianskej spoločnosti a jej zapojenie do 
všetkých fáz programu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 170
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva na začlenenie zásady 
silného partnerstva do operačných 
programov v rámci politiky súdržnosti, 
ktorá umožní príjemcom finančných 
prostriedkov, ako sú regióny, mestá a 
ľudia vytvárajúci investície, uspokojiť ich 
miestne potreby a zároveň zabezpečiť, aby 
sa vo všetkých operačných programoch 
podporovala a riešila dôležitosť rodovej 
rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. domnieva sa, že politika súdržnosti 
by mala prispievať k všeobecne 
existujúcim nerovnostiam v mestách 
lepším začleňovaním žien do plánovania 
politík regionálneho a mestského rozvoja 
s cieľom navrhnúť rodovo inkluzívne 
mestá a komunity, ktoré pracujú pre 
všetkých; zdôrazňuje, že rodovo citlivé 
mestské plánovanie môže zabezpečiť 
spravodlivejší a vyrovnanejší prístup 
k mestským statkom; regióny a miestne 
samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
podpore sociálneho začlenenia a rodovo 
citlivé územné plánovanie môže prispieť 
k pokroku v tomto procese;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng
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Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že posúdenie vplyvu na 
rodovú rovnosť by malo byť povinnou 
súčasťou hodnotení členských štátov o 
tom, ako sa vynakladajú finančné 
prostriedky a či sa dodržiava súlad s 
cieľmi v oblasti rodovej rovnosti;

19. vyzýva na zavedenie povinného 
posúdenia vplyvu na rodovú rovnosť ako 
súčasť hodnotení členských štátov v 
súvislosti s podporou rovnosti žien a 
mužov; malo by sa monitorovať, ako sa 
vynakladajú finančné prostriedky a či sa v 
rámci vykonávaných programov uplatňuje 
prístup založený na ľudských právach a 
právach žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že posúdenie vplyvu na 
rodovú rovnosť by malo byť povinnou 
súčasťou hodnotení členských štátov o 
tom, ako sa vynakladajú finančné 
prostriedky a či sa dodržiava súlad s cieľmi 
v oblasti rodovej rovnosti;

19. zdôrazňuje, že posúdenie vplyvu na 
rodovú rovnosť, kde je to primerané 
v kontexte politickej oblasti, by malo byť 
povinnou súčasťou hodnotení členských 
štátov o tom, ako sa vynakladajú finančné 
prostriedky a či sa dodržiava súlad s cieľmi 
v oblasti rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že posúdenie vplyvu na 
rodovú rovnosť by malo byť povinnou 
súčasťou hodnotení členských štátov o 
tom, ako sa vynakladajú finančné 
prostriedky a či sa dodržiava súlad s cieľmi 
v oblasti rodovej rovnosti;

19. zdôrazňuje, že ex ante a ex post 
posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť by 
malo byť povinnou súčasťou hodnotení 
členských štátov o tom, ako sa vynakladajú 
finančné prostriedky a či sa účinne 
dodržiava súlad s cieľmi v oblasti rodovej 
rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že posúdenie vplyvu na 
rodovú rovnosť by malo byť povinnou 
súčasťou hodnotení členských štátov o 
tom, ako sa vynakladajú finančné 
prostriedky a či sa dodržiava súlad s cieľmi 
v oblasti rodovej rovnosti;

19. zdôrazňuje, že posúdenie vplyvu na 
rodovú rovnosť by mohlo byť súčasťou 
hodnotení členských štátov o tom, ako sa 
vynakladajú finančné prostriedky a či sa 
dodržiava súlad s cieľmi v oblasti rodovej 
rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že posúdenie vplyvu na 
rodovú rovnosť by malo byť povinnou 
súčasťou hodnotení členských štátov 
o tom, ako sa vynakladajú finančné 
prostriedky a či sa dodržiava súlad s cieľmi 
v oblasti rodovej rovnosti;

19. zdôrazňuje, že posúdenie možných 
nerovností by malo tvoriť súčasť 
hodnotení členských štátov o tom, ako sa 
vynakladajú finančné prostriedky a či sa 
dodržiava súlad so stanovenými cieľmi;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 177
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje všeobecne existujúce 
rozdiely v údajoch medzi ženami a mužmi 
v oblasti politiky súdržnosti a 
urbanistického plánovania a vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli metódy zberu 
údajov zodpovedajúce údajom 
rozčleneným podľa pohlavia, aby bolo 
možné náležite analyzovať rozdiely medzi 
pohlaviami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. pripomína, že je potrebné hodnotiť 
fondy na základe informácií získaných 
prostredníctvom osobitných požiadaviek 
na monitorovanie; zdôrazňuje, že 
merateľné ukazovatele by mali v prípade 
potreby umožniť aj monitorovanie 
podpory rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Laurence Farreng, Ondřej Knotek
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Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili, že počas strednodobého 
preskúmania politiky súdržnosti po 
roku 2020 sa vykoná hodnotenie 
využívania zdrojov s cieľom posúdiť ich 
účinnosť, efektívnosť, vplyv a prípadne 
inkluzívnosť a nediskrimináciu, a to aj 
z rodového hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti sa musí 
presadzovať vo všetkých fázach 
rozpočtového procesu; zdôrazňuje potrebu 
sledovať výdavky na rodovú rovnosť vo 
všetkých rozpočtových riadkoch, nielen v 
cielených opatreniach, a posúdiť konečný 
vplyv rozpočtových riadkov na rodovú 
rovnosť; žiada Komisiu, aby v spolupráci 
s Európskym dvorom audítorom navrhla 
na tento účel metodiku; odporúča použitie 
kritérií, ako je národný medián mzdy 
a medián ročného hrubého príjmu 
v parite kúpnej sily;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 181
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti sa musí 
presadzovať vo všetkých fázach 
rozpočtového procesu; zdôrazňuje potrebu 
sledovať výdavky na rodovú rovnosť vo 
všetkých rozpočtových riadkoch, nielen v 
cielených opatreniach, a posúdiť konečný 
vplyv rozpočtových riadkov na rodovú 
rovnosť; žiada Komisiu, aby v spolupráci 
s Európskym dvorom audítorom navrhla 
na tento účel metodiku; odporúča použitie 
kritérií, ako je národný medián mzdy a 
medián ročného hrubého príjmu v parite 
kúpnej sily;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti sa musí 
presadzovať vo všetkých fázach 
rozpočtového procesu; zdôrazňuje potrebu 
sledovať výdavky na rodovú rovnosť vo 
všetkých rozpočtových riadkoch, nielen v 
cielených opatreniach, a posúdiť konečný 
vplyv rozpočtových riadkov na rodovú 
rovnosť; žiada Komisiu, aby v spolupráci s 
Európskym dvorom audítorom navrhla na 
tento účel metodiku; odporúča použitie 
kritérií, ako je národný medián mzdy a 
medián ročného hrubého príjmu v parite 
kúpnej sily;

20. zdôrazňuje, že uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti sa musí 
presadzovať vo všetkých fázach 
rozpočtového procesu; zdôrazňuje potrebu 
sledovať výdavky na rodovú rovnosť vo 
všetkých rozpočtových riadkoch, nielen v 
cielených opatreniach, a posúdiť konečný 
výsledok rozpočtových riadkov na rodovú 
rovnosť; žiada Komisiu, aby v spolupráci s 
Európskym dvorom audítorom navrhla na 
tento účel metodiku; odporúča použitie 
kritérií, ktorými sa nielen posudzuje 
národný medián mzdy a medián ročného 
hrubého príjmu v parite kúpnej sily, ale aj 
neekonomické ukazovatele, ako sú 
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ukazovatele na meranie subjektívnej 
pohody, odstránenie rodovo motivovaného 
násilia, občianska angažovanosť, 
rovnováha medzi pracovným a 
súkromným životom, sociálne prepojenia; 
zdôrazňuje, že posúdenie výsledku je 
možné len vtedy, ak sú k dispozícii údaje 
rozčlenené podľa pohlavia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje, že uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti sa musí 
presadzovať vo všetkých fázach 
rozpočtového procesu; zdôrazňuje potrebu 
sledovať výdavky na rodovú rovnosť vo 
všetkých rozpočtových riadkoch, nielen v 
cielených opatreniach, a posúdiť konečný 
vplyv rozpočtových riadkov na rodovú 
rovnosť; žiada Komisiu, aby v spolupráci s 
Európskym dvorom audítorom navrhla na 
tento účel metodiku; odporúča použitie 
kritérií, ako je národný medián mzdy a 
medián ročného hrubého príjmu v parite 
kúpnej sily;

20. zdôrazňuje, že uplatňovanie 
rodovej rovnosti sa musí presadzovať vo 
všetkých fázach rozpočtového procesu; 
zdôrazňuje potrebu sledovať výdavky na 
rodovú rovnosť; žiada Komisiu, aby v 
spolupráci s Európskym dvorom audítorom 
navrhla na tento účel metodiku; odporúča 
použitie kritérií, ako je národný medián 
mzdy a medián ročného hrubého príjmu v 
parite kúpnej sily;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 184
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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20a. zdôrazňuje, že s cieľom zabezpečiť 
uplatňovanie rodového hľadiska by 
Komisia mala implementovať posúdenie 
rodového vplyvu pre každú politiku a 
legislatívny návrh v oblasti politiky 
súdržnosti, vymedziť ukazovatele 
zohľadňujúce rodové hľadisko, 
zhromažďovať údaje rozčlenené podľa 
rodu a vykonávať hodnotenia 
zohľadňujúce rodové hľadisko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Franc Bogovič

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty 
a školenia s cieľom šíriť konkrétne 
príklady osvedčených postupov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; 
okrem toho zdôrazňuje, že vo fáze výberu 
projektov by sa mali posilniť kritériá 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
prostredníctvom vyššieho bodovania 
a požiadaviek na praktickejšie opatrenia; 
odporúča, aby sa využívali existujúce 
nástroje, ktoré vyvinul Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť, ako napríklad jeho 
súbor nástrojov pre rodové rozpočtovanie 
v rámci EŠIF;

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty 
a školenia s cieľom šíriť konkrétne 
príklady osvedčených postupov v oblasti 
uplatňovania dobrej správy a rovnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 186
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty a 
školenia s cieľom šíriť konkrétne príklady 
osvedčených postupov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; 
okrem toho zdôrazňuje, že vo fáze výberu 
projektov by sa mali posilniť kritériá 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
prostredníctvom vyššieho bodovania a 
požiadaviek na praktickejšie opatrenia; 
odporúča, aby sa využívali existujúce 
nástroje, ktoré vyvinul Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť, ako napríklad jeho 
súbor nástrojov pre rodové rozpočtovanie 
v rámci EŠIF;

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby šírili 
konkrétne príklady osvedčených postupov 
v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti; okrem toho zdôrazňuje, že vo 
fáze výberu projektov by sa mali posilniť 
kritériá uplatňovania hľadiska rovnosti 
medzi ženami a mužmi prostredníctvom 
vyššieho bodovania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 187
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty a 
školenia s cieľom šíriť konkrétne príklady 
osvedčených postupov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; 
okrem toho zdôrazňuje, že vo fáze výberu 
projektov by sa mali posilniť kritériá 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
prostredníctvom vyššieho bodovania a 
požiadaviek na praktickejšie opatrenia; 
odporúča, aby sa využívali existujúce 
nástroje, ktoré vyvinul Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť, ako napríklad jeho 
súbor nástrojov pre rodové rozpočtovanie v 
rámci EŠIF;

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty, 
školenia a záväzné ciele v oblasti rodovej 
rovnosti s cieľom šíriť konkrétne príklady 
osvedčených postupov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; 
okrem toho zdôrazňuje, že vo fáze výberu 
projektov by sa mali posilniť kritériá 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
prostredníctvom vyššieho bodovania a 
požiadaviek na praktickejšie opatrenia; 
žiada začlenenie rodového rozmeru do 
všetkých fáz hodnotenia, vykonávania a 
monitorovania EŠIF; odporúča, aby sa 
využívali existujúce nástroje, ktoré vyvinul 
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, ako 
napríklad jeho súbor nástrojov pre rodové 
rozpočtovanie v rámci EŠIF;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty a 
školenia s cieľom šíriť konkrétne príklady 
osvedčených postupov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; 
okrem toho zdôrazňuje, že vo fáze výberu 
projektov by sa mali posilniť kritériá 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
prostredníctvom vyššieho bodovania a 
požiadaviek na praktickejšie opatrenia; 
odporúča, aby sa využívali existujúce 
nástroje, ktoré vyvinul Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť, ako napríklad jeho 
súbor nástrojov pre rodové rozpočtovanie v 
rámci EŠIF;

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty a 
školenia s cieľom šíriť konkrétne príklady 
osvedčených postupov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; 
odporúča, aby sa využívali existujúce 
nástroje, ktoré vyvinul Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť, ako napríklad jeho 
súbor nástrojov pre rodové rozpočtovanie v 
rámci EŠIF;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Mircea-Gheorghe Hava

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty a 
školenia s cieľom šíriť konkrétne príklady 
osvedčených postupov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; 
okrem toho zdôrazňuje, že vo fáze výberu 
projektov by sa mali posilniť kritériá 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
prostredníctvom vyššieho bodovania a 

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty a 
školenia s cieľom šíriť konkrétne príklady 
osvedčených postupov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; 
okrem toho zdôrazňuje, že vo fáze výberu 
projektov by sa mali posilniť kritériá 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
prostredníctvom vyššieho bodovania a 
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požiadaviek na praktickejšie opatrenia; 
odporúča, aby sa využívali existujúce 
nástroje, ktoré vyvinul Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť, ako napríklad jeho 
súbor nástrojov pre rodové rozpočtovanie v 
rámci EŠIF;

požiadaviek na praktickejšie opatrenia, 
široko nasmerované na vytvorenie nových 
pracovných miest a zabezpečenie 
rovnakého platu za rovnakú prácu; 
odporúča, aby sa využívali existujúce 
nástroje, ktoré vyvinul Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť, ako napríklad jeho 
súbor nástrojov pre rodové rozpočtovanie v 
rámci EŠIF;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 190
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty a 
školenia s cieľom šíriť konkrétne príklady 
osvedčených postupov v oblasti 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti; 
okrem toho zdôrazňuje, že vo fáze výberu 
projektov by sa mali posilniť kritériá 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti 
prostredníctvom vyššieho bodovania a 
požiadaviek na praktickejšie opatrenia; 
odporúča, aby sa využívali existujúce 
nástroje, ktoré vyvinul Európsky inštitút 
pre rodovú rovnosť, ako napríklad jeho 
súbor nástrojov pre rodové rozpočtovanie v 
rámci EŠIF;

21. vyzýva všetky inštitúcie, aby 
poskytli usmerňovacie dokumenty a 
pravidelné praktické školenia na všetkých 
úrovniach správy s cieľom šíriť a priniesť 
konkrétne príklady osvedčených postupov 
v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti; okrem toho zdôrazňuje, že vo 
fáze výberu projektov by sa mali posilniť 
kritériá uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti prostredníctvom vyššieho 
bodovania a požiadaviek na praktickejšie 
opatrenia; odporúča, aby sa využívali 
existujúce nástroje, ktoré vyvinul Európsky 
inštitút pre rodovú rovnosť, ako napríklad 
jeho súbor nástrojov pre rodové 
rozpočtovanie v rámci EŠIF;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva členské štáty a ich príslušné 
orgány, aby zabezpečovali programy 
zamerané na predchádzanie násiliu 
na ženách a boj proti nemu a na pomoc 
obetiam násilia, pretože vo väčšine 
členských štátov došlo počas krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19 
k nárastu domáceho a rodovo 
motivovaného násilia; zdôrazňuje, že je 
nutné, aby miestne orgány zapájali 
regionálnych zamestnávateľov a MVO do 
svojej práce s cieľom podporovať rodovú 
rovnosť, zvyšovať povedomie verejnosti 
o rodových rozdieloch, ako aj o domácom 
násilí a chrániť obete pri súčasnom 
poskytovaní cielenej podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby riešila priority 
v oblasti zdravia súvisiace s pohlavím, ako 
sú vymedzené v stratégii EÚ pre rodovú 
rovnosť v politike súdržnosti vrátane 
sexuálneho a reprodukčného zdravia 
a práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Josianne Cutajar, Iratxe García Pérez, Constanze Krehl, Evelyn Regner, Isabel García 
Muñoz, Isabel Carvalhais, Vera Tax, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tonino 
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Picula, Nora Mebarek

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje význam hodnotenia 
výsledkov odbornej prípravy s cieľom 
posúdiť jej účinnosť pri zlepšovaní 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Mathilde Androuët, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
oznámenia o začatí novej politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 zahrnula 
potrebné odporúčania týkajúce sa podpory 
rodového rozmeru a rodových otázok;

22. vyzýva Komisiu, aby do svojho 
oznámenia o začatí novej politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 zahrnula 
potrebné odporúčania týkajúce sa podpory 
rodového rozmeru a otázok rovnosti medzi 
ženami a mužmi;

Or. fr


